
           Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

16.03.2021г. 

 

     1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-487/11.02.2021г. от Е.Д.З     с    

     искане  за одобряване на инвестиционен проект за премахване на незаконен строеж  

     „Надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VIII-58,59 /ПИ с идентификатор  

     04234.6966.3646/  кв.18  с.Бистрица.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1185/4/17.02.2021г.   от  Л.К.И.  и С.Д.И. чрез 

пълномощник Й.П.   с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на  

заповед за промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ    на    „Жилищна 

сграда”    в     УПИ ХІІ-208,209 /ПИ с идентификатор 44063.6226.208/    кв.141    с.Лозен.  

 

     3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-610/18.02.2021г. от  Г.В.В.   с  

      искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

    „Автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркнг и заведение за обществено хранене“  “ в  УПИ   

     VIII    /ПИ с  идентификатор 68134.6001.108/  кв.42 м-т Голямата локва – Търговски парк 2.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2899/4/19.02.2021г. от В.Б.П.   с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Жилищна сграда ”  в 

УПИ ХІІ-152 /ПИ с идентификатор   04234.6916.152/   кв.23   в.з.Косанин дол.  

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4069/2/19.02.2021г. от М.Б.К.   с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Склад за авточасти и 

промишлени стоки“  в УПИ VIII-56 /ПИ с идентификатор 35239.6110.56/ кв.1Б с.Казичене 

– Стопански двор.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-629/22.02.2021г. от Н.Н. чрез пълномощник  Н.С.Я.    

с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма “  в УПИ Х-140  /ПИ с идентификатор 

37914.6843.140/ кв.14 в.з.Кокалянски ханчета.  

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-275/2/23.02.2021г. от А.Т.Г.   с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за   „Жилищна сграда 

близнак  с изгребна яма”  в  ПИ с идентификатор 14831.6507.12 по КККР на   с.Герман.  

 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-281/3/24.02.2021г. от М.С.М.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ IX-118 /ПИ с идентификатор 14831.6502.2811/ 

кв.5   в.з.Герман – Лозето.  

 



 9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3554/2/24.02.2021г. от Н.Г.Н.    с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Навес за 

паркиране на автомобили ”в УПИ ІІІ-671 /ПИ с идентификатор   04234.6969.3412/   кв.93 

с.Бистрица.  

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4152/2/26.02.2021г. от П.М.М. и М.Ш. с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма “  в УПИ IX-450 /ПИ с идентификатор 

35239.6107.450/ кв.23 с.Казичене. 

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-97/2/26.02.2021г. от  Б.И.Б. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект  - фаза идеен проект  за „Жилищна сграда с гараж и изгребна яма – 

Етап  1 “  в  УПИ XVIII-331  /ПИ с идентификатор 44063.6226.3514/  кв.45 с.Лозен.  

 

12.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-733/26.02.2021г. от Й.С.Й.  с искане за одобряване на 

инвестиционен и издаване на разрешение за строеж за „Еднофамилна жилищна сграда с 

допълващо застрояване гаражи и  изгребна яма “  в УПИ XII-157а  /ПИ с идентификатор 

55419.6706.3132/ кв.15 с.Панчарево.  

 

13.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-730/26.02.2021г. от Д.Г.О. с искане за одобряване на 

инвестиционен и издаване на разрешение за строеж за „Еднофамилна жилищна сграда с  

изгребна яма “  в УПИ VIII-623 /ПИ с идентификатор 04234.6969.2443/ кв.48 с.Бистрица. 

 

 

 

 

                                              


